
Bestyrelsesmøde mandag 04.02.2019

Til stede: Claus, Marianne, Henning, Arne, Kim, Helle, Lars - samt besøg af Rasmus og 
Robert.

1. Valg af ordstyrer og referent. - Marianne ordstyrer, Lars referent.

2. Godkendelse af dagsorden. - Dagsorden godkendt - med tilføjelse af punkt 4A.

3. Godkendelse af sidste referat - Referat godkendt.

4. Nyt fra formanden:  
- Fortrøstningsfuld overfor at økonomien falder på plads - i form af tilskud fra Næstved 
kommune.
Badebro / kajakponton - Helle skeptisk i forhold til lovgivning og tilladelser.
Evt. møde med forvaltningen.
Claus har forhørt sig om sponsering af frugtbuske på planteskolen - evt. svar efter 1. marts.
Helle undersøger bord/bænke sæt fra produktionsskolen.
TU besøger Enø Lejren i foråret.
Kajakklub på besøg.
Helle sender udkast til visitkort til Claus.

4A. Budget
- Ændring 10.000 kroner. Rasmus skal bruge penge til formidling af Enø Lejrens historie, og 
har søgt - og fået - pengene ved en fond.

5. Liste over ønsker og forslag til de næste tre år.
- Kikkert på pynten. Kajak-ponton. Fugletårn. Rum til feltstudier. 2019+
Sponsorvæg. Skilte og ordensregler ajourføres. Februar/marts 2019.
Rengøring af hovedhus og shelter. Udendørs toilet. Bord/bænke sæt. Indkøb til
pandekager/snobrød. April/maj 2019.
Børnesti. Claus undersøger.
Desuden har vi tilføjet to arrangementer til vores årshjul: Sæsonåbning 26. maj og sommerfest
25. august. Begge ligger på arbejdssøndage.

6. Generalforsamlingen.
- Start kl 19. Bestyrelsen møder kl 18. Susan Jørgensen er dirigent. Der dækkes op til 40
personer og bestyrelsesmedlemmerne sidder i panel.
Lars tjekker på dagen at deltagere i generalforsamlingen rent faktisk har medlemmer af
venneforeningen i mindt tre uger, og Claus lægge aktuel medlemsliste samt kopier af 
dagsordenen.

7. Besøg af Rasmus og Robert.
- Efterlyser struktur for frivillige. Arbejdsgrupper bør kunne være mere autonome. En god
kontakt til kommunal bygningssagkyndig efterlyses -
så det er muligt at få afklaret hvem, der gør hvad efter en sytematisk gennemgang af
arbejdsopgaver i lejren.

8. Evt:
- Ekskurtion til Kongsgården. Overvejelse om indretning af shelters.


